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Αρχαία ελληνική οικονομική σκέψη 

• Ήδη πριν από την αρχαϊκή και κλασική 
περίοδο υπήρχαν «κείμενα» που αφορούσαν 
οικονομικά ζητήματα. 

• Στη μυκηναϊκή περίοδο [17ος - 13ος αι. π.Χ.] 
επιγραφές καταγράφουν την οικονομική 
δραστηριότητα 

• Αυτό βεβαίως δε συνιστά οικονομική σκέψη 
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Αρχαία ελληνική οικονομική σκέψη 

Μυκήνες: Πήλινη πινακίδα γραμμικής Β. 1250 π.Χ.  
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα. 7671 
Αναφέρεται σε ποσότητα μαλλιού που πρόκειται να βαφεί.  

άνδρας/γυναίκα/τροχός/αμφορέας/σίτος/ύφασμα 
κρασί/ορείχαλκος/μαλλί/κριθάρι/ελαιόλαδο/χρυσός 
 
Λογογράμματα Γραμμικής Β που αναφέρονται σε 
αντικείμενα οικονομικής σημασίας 
 
http://www.ancientscripts.com/linearb.html 
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Ησίοδος (π. 750-650 π.Χ.) 
Προτομή στο Βρετανικό Μουσείο 

Έργα και Ημέραι, έκδοση Βασιλείας 1539, Michael Isingrin 



8 Αρχαία ελληνική και σχολαστική οικονομική σκέψη 

οὐκ ἄρα μοῦνον ἔην Ἐρίδων γένος, ἀλλ̓  ἐπὶ γαῖαν  
εἰσὶ δύω: τὴν μέν κεν ἐπαινέσσειε νοήσας,  
ἣ δ᾽ ἐπιμωμητή: διὰ δ᾽ ἄνδιχα θυμὸν ἔχουσιν.  
ἣ μὲν γὰρ πόλεμόν τε κακὸν καὶ δῆριν ὀφέλλει,  
σχετλίη: οὔτις τήν γε φιλεῖ βροτός, ἀλλ̓  ὑπ᾽ ἀνάγκης 
ἀθανάτων βουλῇσιν Ἔριν τιμῶσι βαρεῖαν.  
τὴν δ᾽ ἑτέρην προτέρην μὲν ἐγείνατο Νὺξ ἐρεβεννή,  
θῆκε δέ μιν Κρονίδης ὑψίζυγος, αἰθέρι ναίων,  
γαίης ἐν ῥίζῃσι, καὶ ἀνδράσι πολλὸν ἀμείνω:  
ἥ τε καὶ ἀπάλαμόν περ ὁμῶς ἐπὶ ἔργον ἔγειρεν.  
εἰς ἕτερον γάρ τίς τε ἰδὼν ἔργοιο χατίζει  
πλούσιον, ὃς σπεύδει μὲν ἀρώμεναι ἠδὲ φυτεύειν  
οἶκόν τ᾽ εὖ θέσθαι: ζηλοῖ δέ τε γείτονα γείτων  
εἰς ἄφενος σπεύδοντ᾽: ἀγαθὴ δ᾽ Ἔρις ἥδε βροτοῖσιν.  
 
καὶ κεραμεὺς κεραμεῖ κοτέει καὶ τέκτονι τέκτων,  
καὶ πτωχὸς πτωχῷ φθονέει καὶ ἀοιδὸς ἀοιδῷ.  

Έτσι δεν είναι μόνο ένα είδος από 
Έριδες στη γη, αλλά δύο.  Την πρώτη 
θα την επαινέσεις αν την καταλάβεις.  
Η άλλη είναι αξιοκατάκριτη. Και είναι 
εντελώς διαφορετικές στη φύση τους.  
Η μεν είναι σκληρή και φέρνει τον 
κακό πόλεμο και την αμάχη. Αυτήν 
κανείς θνητός δεν αγαπά αλλά την 
τιμούν επειδή το θέλουν οι θεοί.  Την 
άλλη πρώτη τη γέννησε η σκοτεινή 
Νύχτα, και ο γιός του Κρόνου που 
κάθεται ψηλά και κατοικεί στον 
αιθέρα την έβαλε στις ρίζες της γης. 
Αυτή είναι πολύ καλύτερη στους 
ανθρώπους.  Παρακινεί ακόμα και τον 
οκνό να δουλέψει. Γιατί αν κάποιος 
δει το γείτονά του να είναι πλούσιος 
επειδή οργώνει και φυτεύει και βάζει 
το σπίτι του σε τάξη: ζηλεύει ο ένας 
γείτονας τον άλλον και τρέχουν και οι 
δυο να πλουτίσουν. Η Έριδα αυτή 
είναι αγαθή στους θνητούς. Και ο 
αγγειοπλάστης θυμώνει με τον 
αγγειοπλάστη και ο οικοδόμος με τον 
οικοδόμο και ο ζητιάνος ζηλεύει τον 
ζητιάνο και ο αοιδός τον αοιδό.  

Ησίοδος: Έργα και Ημέραι, στίχοι 11-26 
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Αριστοφάνης (π. 446 – 386  π.Χ.) 
Προτομή Musei Capitolini, Ρώμη 

Αριστοφάνους Κωμωδίαι Εννέα, Βενετία 1498, Άλδος Μανούτιος, 
έκδοση Μάρκου Μουσούρου. 



Χορός 
 
Πολλές φορές μας φαίνεται ότι έχει πάθει η πόλη με 
τους πολίτες τους καλούς ότι παθαίνει κανείς με το 
παλαιό και το νέο χρυσό νόμισμα. Γιατί αυτοί που δεν 
είναι κίβδηλοι αλλά οι πιο καλοί από όλους και από τα 
νομίσματα τα μόνα που κόπηκαν σωστά και είναι 
δοκιμασμένα στους Έλληνες και στους βαρβάρους δεν 
τους χρησιμοποιούμε καθόλου.  Αλλά 
χρησιμοποιούμε τα κακά χάλκινα που κόπηκαν μόλις 
χθες ή λίγο πριν με το χειρότερο τρόπο. Έτσι, το ίδιο 
καταντά με τους πολίτες: αυτούς που ξέρουμε ότι 
είναι ευγενείς και σώφρονες και δίκαιοι και καλοί κ’ 
αγαθοί που μεγάλωσαν στην παλαίστρα και στους 
χορούς και στη μουσική τους κακομεταχειριζόμαστε, 
και τους χάλκινους και τους ξένους και τους  
κοκκινομάλληδες, που κακοί και από κακή καταγωγή, 
μόλις έλθουν σε αυτή τη γη τους τα προσφέρουμε 
όλα, ενώ πριν ούτε για φόλα δε θα άξιζαν.  Μα τώρα, 
ανόητοι,  αλλάξετε τους τρόπους σας και πάλι πάρετε 
τους τίμιους ανθρώπους. Αν θα το κάνατε αυτό, θα 
ήταν άξιο επαίνου.  Μα και αν σφάλετε τουλάχιστον 
θα σας κρεμάσουν από άξιο δέντρο. Έτσι τουλάχιστον 
θα νομίσουν οι γνωστικοί, αν κάτι σας συμβεί.  

Βάτραχοι, στίχοι 718-737 
Πρόκειται για το νόμο του 
Gresham. 
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Πλάτων (427 π.Χ.–347 π.Χ.) 
Έργο Λεωνίδα Δρόση 

Ακαδημία Αθηνών  
Η έκδοση των απάντων του Πλάτωνος από τον Ερρίκο 

Στέφανο, Γενεύη 1578.  



Η ανάγκη δημιουργεί 
την πόλη 

Η μεγαλύτερη ανάγκη 
είναι η τροφή 



Ύστερα η κατοικία και η 
ένδυση και η υπόδηση 

Άρα χρειαζόμαστε 
τουλάχιστον 4-5 άνδρες 
για την πόλη 

Είναι καλύτερο να 
ασχολείται κανείς 
με ένα μόνο 
αντικείμενο και ο 
καθένας μας 
ταιριάζει για ένα 
πράγμα 

Καλύτερα να έχει ο 
κάθε εργαζόμενος 
μόνο μια τέχνη 



Καλό είναι να μην 
αφήνουμε άσκοπο 
χρόνο μεταξύ των 
έργων 

Όσοι εργάζονται 
δεν πρέπει να 
κατασκευάζουν τα 
εργαλεία τους 

Άρα χρειαζόμαστε και 
αυτούς που θα 
φτιάχνουν τα εργαλεία 

Και τους βοσκούς που θα 
παρέχουν ζώα στους 
γεωργούς και υποζύγια 
στους τεχνίτες και 
δέρματα και μαλλιά 
στους τσαγκάρηδες και 
στους υφαντές 



Επειδή καμία πόλη 
δεν είναι αυτάρκης 
χρειαζόμαστε να 
εισάγουμε από άλλες 
πόλεις 

Άρα χρειαζόμαστε 
και εμπόρους 

Και επειδή το εμπόριο 
γίνεται από τη 
θάλασσα 
χρειαζόμαστε 
ναυτικούς και 
ναυπηγούς 

Ο καταμερισμός 
της εργασίας 
απαιτεί 
ανταλλαγή: 
αγοραστές και 
πωλητές 



Άρα χρειαζόμαστε 
αγορά και νόμισμα 

Χρειαζόμαστε 
λιανέμπορους που θα 
αγοράζουν με χρήμα 
από τους πωλητές και 
θα πωλούν στους 
αγοραστές 

Χρειαζόμαστε και 
μισθωτούς που είναι 
μεν διανοητικά 
κατώτεροι αλλά 
αντέχουν στην 
ταλαιπωρία και είναι 
δυνατοί 



Δεν αρκεί όμως η βασική 
τροφή. Χρειαζόμαστε και 
άλλες νοστιμιές, αλάτι, 
ελιές, τυρί, όσπρια κλπ. 



Χρειαζόμαστε και είδη 
πολυτελείας και τις 
τέχνες και κοσμήματα 
και μουσική και 
θέατρο και χορό, κλπ. 



Αν γίνουμε όμως 
τόσοι πολλοί δε θα 
μας φθάνει η γη. Το 
ίδιο και στις 
γειτονικές μας 
πόλεις. Άρα θα 
πρέπει να 
πολεμήσουμε 



Δεν μπορούμε όμως να 
πολεμήσουμε μόνοι 
μας διότι χρειαζόμαστε 
άτομα ειδικευμένα 
στον πόλεμο. 



Οι φύλακες της 
πόλης όμως πρέπει 
να έχουν 
ξεχωριστές 
ικανότητες 
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Ξενοφών (430 – 344 π.Χ.) 

• Κύρου παιδεία 

• Οικονομικός 

• Πόροι ή περί προσόδων 
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Ξενοφών (430 – 344 π.Χ.) 
Bibliotheca Alexandrina 

Museum, Αίγυπτος 

     Η πρώτη έκδοση των απάντων 
 του Ξενοφώντος από τον  

     Boninus, Giunta Φλωρεντία 1516.  

Λατινική έκδοση απάντων 
Andreas Cratander, 
Βασιλεία, 1534 
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Κοινή έκδοση των 
οικονομικών βιβλίων 
του Αριστοτέλους και 
του Ξενοφώντος στα 

λατινικά, Παρίσι, 1564  

     Ξενοφώντος, 
Κύρου Παιδεία, 

Aalst, Βέλγιο, 1527  

Σχολιασμένη έκδοση, 
διδακτορική διατριβή, 
Ουτρέχτη, 1851 



Ο καταμερισμός της εργασίας καθορίζεται από το μέγεθος της αγοράς 



Κύρου παιδεία, 1.3.16-17.  Δεν αποτελεί εφαρμογή του κριτηρίου 
Pareto η έλλειψη δικαιοσύνης 
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Ξενοφών (430 – 344 π.Χ.) 

• Οικονομικός 

 

S. B. Pomeroy, Xenophon, Oeconomicus. A 
Social and Historical Commentary, Oxford 
Clarendon Press, 1994. 

Λατινική μετάφραση, Παρίσι 1506 
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Ξενοφών (430 – 344 π.Χ.) 

Γερμανική έκδοση, Αμβούργο, 1734 



Το αντικείμενο της 
οικονομικής τέχνης 

Ο οικονόμος 
μπορεί να 
εργάζεται και για 
άλλους 

Ο οικονόμος 
αυξάνει την 
περιουσία 
(κτήματα) 

Κτήματα μόνο 
τα ωφέλιμα 



Μόνο ότι ξέρω 
να χρησιμοποιώ 
είναι αγαθά 

Ακόμα και τα 
χρήματα αν 
δεν ξέρω να τα 
χρησιμοποιώ 
δεν είναι 
αγαθά. 



Περίληψη της 
συζήτησης 

Μόνον η γεωργία 
δημιουργεί τον 
καλό πολίτη που 
θα υπερασπίσει τη 
χώρα του 



Ο καλός κ’ 
αγαθός 
Ισχόμαχος 
εκπαιδεύει την 
15χρονη 
σύζυγό του να 
είναι 
οικονόμος 



Ο Ισχόμαχος 
εκπαιδεύει τη 
σύζυγο 

Και αναθέτουν σε 
μια πιστή 
οικονόμο μέρος 
της δουλειάς 
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Αριστοτέλης (384 – 322 π.Χ.) 





Raffaello Sanzio, Η Σχολή των Αθηνών, 1509 
Stanza della Segnatura, Palazzi Pontifici, 

Βατικανό 



Stanza della Segnatura 
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Αριστοτέλης (384-322 π.Χ.) 

• Ηθικά Νικομάχεια 

• Πολιτικά 

• Οικονομικά (ψευδο-Αριστοτέλειο) 

Έκδοση των απάντων του 
Αριστοτέλους από τον Έρασμο, 

Βασιλεία 1550 

Η κανονική 
έκδοση των 
απάντων από 
τον I. Bekker, 
Βερολίνο, 
Reimer 1831 







 Με* όσα η νεότερη  έρευναδεν αποδίδ ει στονΑριστοτέλη 
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Αριστοτέλης (384-322 π.Χ.) 

• Οικονομικά [1345b] 





πόλις 

Αναγωγή στην 
ελάχιστη μονάδα 
ανάλυσης 

Άρρεν - θήλυ 

Δεσπότης - δούλος 





3 ελάχιστα ζεύγη στην 
οικία: 
Δεσπότης- Δούλος, 
Άνδρας – γυναίκα 
Πατέρας – παιδιά 

3 είδη οικονομικής 

Εργαλεία με και χωρίς 
ψυχή: 
Ο δούλος έμψυχο όργανο 

Ιδεολογική δικαιολόγηση 
της δουλείας 



Η δουλεία είναι 
φυσική 

Ο άνδρας είναι από 
τη φύση του 
ανώτερος από τη 
γυναίκα και 
προορισμένος να 
άρχει 



Η χρήση των δούλων 
είναι μια επιστήμη 
χωρίς ιδιαίτερη 
αξιοπρέπεια. 
Το αρχαίο human 
resources management 

Οικονομικοί βίοι 
χωρίς ανταλλαγή: 
νομαδικός, ληστρικός, 
αλιευτικός, 
θηρευτικός, γεωργικός 



Η κτητική είναι 
φυσικό μέρος της 
οικονομικής όταν 
υπάρχει πέρας στη 
συσσώρευση 
πλούτου 

Χρηματιστική: είδος 
κτητικής όπου ο πλούτος 
δεν έχει όριο 

Διπλή χρήση των 
κτημάτων (αγαθών) 

Αξία χρήσης και 
ανταλλακτική αξία; 

Η ανταλλαγή είναι 
φυσική όταν γίνεται για 
να επιτευχθεί η 
αυτάρκεια 

Ρόλος του χρήματος 
στη διευκόλυνση 
των ανταλλαγών 



Το νόμισμα 
επιτρέπει την 
ύπαρξη μια 
χρηματιστικής 
όπου δεν 
υπάρχει 
πέρας. 

Χ-Ε-Χ’ 



Ο τοκισμός 
μισητός 
Τόκος < τίκτω 
Παρά φύση διότι 
το νόμισμα δεν 
δημιουργήθηκε 
για να γεννά 
αλλά για να 
διευκολύνει τις 
ανταλλαγές 



Τρία είδη 
μεταβλητικής: 
εμπορία, 
τοκισμός και 
μισθαρνία 

3 είδη εμπορίας: 
δια θαλάσσης, δια 
ξηράς και στο 
κατάστημα. 
Όσο μεγαλύτερος ο 
κίνδυνος τόσο 
μεγαλύτερο το 
κέρδος 

Το μονοπώλιο 
δημιουργεί 
κέρδος. Π.χ., 
Θαλής ο 
Μιλήσιος. 
Δημοσιονομική 
χρήση του 
μονοπωλίου 



Η κοινοκτημοσύνη 
και η κοινογαμία 
[Πλάτων] δεν είναι 
πρακτικές 

Ο καταμερισμός 
της εργασίας μέσω 
της ισοδύναμης 
ανταλλαγής 
συνέχει τις πόλεις 



Η ατομική 
ιδιοκτησία οδηγεί 
σε καλύτερη χρήση 
των αγαθών 



Guilielmo Du Val, Aristotelis Opera Omnia 
quae extant, graece & latine, veterum ac 
recentiorum interpretum, Lutetiae Parisiorum 
(Paris), Typis Regiis, apud Societatem 
Graecarum Editionum, 1629. 

Αντίτυπο αυτής της έκδοσης στη 
βιβλιοθήκη του Adam Smith 



α/β=γ/δ 
Γεωμετρική αναλογία 

Πολιτικά κριτήρια 
διανεμητικής 
δικαιοσύνης 

Διανεμητικόν δίκαιον 

Διορθωτικόν δίκαιον 



Το διορθωτικό 
δίκαιο αφορά τις 
συναλλαγές 
(ακούσιες ή 
ακούσιες) μεταξύ 
των πολιτών 

Το διορθωτικό 
δίκαιο δεν αφορά 
τη θέση του πολίτη. 
Σε αυτό 
εφαρμόζεται η 
αριθμητική 
αναλογία. 



Αν υπάρχει υπεροχή, 
ο δικαστής αφαιρεί 
το ήμισυ της 
υπεροχής και το 
προσθέτει στο μέρος 
που έχει έλλειψη 
ώστε να επιτευχθεί η 
ισότητα



αντιπεπονθός: 
ειδικός τύπος 
δικαίου. Ούτε 
νεμητικόν ούτε 
διορθωτικόν 

Έχει εφαρμογή 
στην περίπτωση 
της ανταλλαγής. 
Η συνοχή της 
πόλης βασίζεται 
στην αντίδοση.  



νόμισμα 

χρεία 

Νόμισμα υπάλλαγμα της χρείας Νόμισμα κατά συνθήκη 



κατά διάμετρον σύζευξις 



Κοινωνία  
Αλλαγή
Ισότης 
Συμμετρία 

Οικία = 5 μναι 
Κλίνη = 1 μνα 
 
Οικία = 5 κλίναι 

α=β/2=5γ 
 
 

Αδύνατο να 
βρούμε 
μέτρο της 
αξίας 




